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Apesar do crescimento  no

mercado de caminhões e ônibus,

em relação  a 2012 e ainda

menor que 2011, as expectativas

para 2013 não se confirmaram.

E, em função  desta situação, a 

MAN  vai reduzir o volume de

produção nos próximos meses

deste ano.

Para que não haja corte de

pessoal, a empresa está

ajustando o volume de produção

Sindicato prioriza a
garantia dos empregos e
a manutenção de direitos
Férias coletivas e folga às sextas-feiras

são as novidades para o último trimestre
com semanas menores - de

segunda a quinta-feira - e férias

coletivas a partir de 16 de

dezembro.

Com esta decisão, o sindicato

começa agora a luta pela

garantia dos 100% do saldo final

da PLR, já que o volume

negociado no inicio do ano deve

ficar maior do que o realizado.

Antes de qualquer coisa que

possa acontecer, o compromisso

deste sindicato é lutar pela

manutenção dos postos de trabalho

e dos direitos e benefícios dos

trabalhadores, diferente daqueles

que fazem a política do “quanto pior

melhor”, como acontece em São

José dos Campos.

Mais uma vez, esta direção

pode afirmar que a tempestade

vai  passar e que juntos é

possível se manter firmes sem

perder o que já foi conquistado.

.:. Férias coletivas a partir de 16/12

.:. Concessão de folgas em sextas-feiras, iniciando em 10/11,
até o dia 13/12, com compensação futura

.:. As folgas programadas nas sextas-feiras serão confirmadas
nas quartas-feiras anteriores ao evento. Entretanto, já estão
confirmadas as folgas nos dias 11/10 (véspera do feriado de
Nossa Senhora Aparecida) e 1/11 (véspera do feriado de Finados).

.:. Para os feriados de 15/11 (Proclamação da República) e
20/11 (Consciencia Negra), teremos a seguinte programação:

15/11 (6ª feira) - folga
18/11 (2ª feira) - folga
20/11 (4ª feira) - trabalho normal em compensação a folga
do dia 18/11

VEJA COMO VAI FICAR A PROGRAMAÇÃO ATÉ O FINAL DO ANO:
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